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บทคดัย่อ 

 ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ภาษีการขายเฉพาะ (Selective Sale 

Taxes) เป็นภาษีฐานการบริโภคที่เกบ็จากการซ้ือขายสินค้าและบริการบางชนิดที่ต้องการให้ผู้บริโภค

รับภาระภาษีเพ่ิมขึ้ นกว่าปกติ โดยอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมอย่างใดอย่างหน่ึง สินค้า

ประเภทเคร่ืองด่ืมเป็นสินค้าอย่างหน่ึงที่ถูกก าหนดให้จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต แต่เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรใน

การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร กฎหมายได้ก าหนดข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจาก

เคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่มีส่วนผสมตามที่กฎหมายก าหนดให้ได้รับการยกเว้นการจัดเกบ็

ภาษีสรรพสามิต โดยเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่มกไ็ด้รับยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตด้วย ซ่ึงตาม

บัญชีอัตราส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผัก น า้ชา อยู่ในล าดับที่ 54 โดยคุณสมบัติ

ของวัตถุดิบที่ใช้พิจารณา ต้องเป็นชาแห้งที่มีคาเฟอนี (Caffeine) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของน า้หนัก และมี

อตัราส่วนผสมต่อปริมาตรสทุธต้ิองไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 

 ชาพร้อมด่ืมที่วางขายในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานในปริมาณ

ที่มาก ใกล้เคียงกับเคร่ืองด่ืมประเภทน า้อัดลมที่เติมสารให้ความเช่นกันแต่ถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ขัด

ต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี (Equality) การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากเคร่ืองดื่มประเภท

น า้ผลไม้และน า้พืชผักที่เติมสารให้ความหวานน้ัน เป็นการจัดเกบ็ภาษีจากสินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่มี

ลักษณะฟุ่มเฟือย ไม่จ าเป็นต่อการครองชีพ ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ต้องจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต กล่าวคือ น า้

ผลไม้และน า้พืชผักที่จ าเป็นต่อการบริโภคควรต้องเป็นน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่มีสัดส่วนของน า้ที่สกัดจาก

ผลไม้หรือสกดัจากพืชผักร้อยละ 100 และการที่รัฐไม่สามารถจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบการที่

จ าหน่ายชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานซ่ึงเป็นผู้มีความสามารถในการช าระภาษีขัดต่อหลักความมี

ประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีอกีด้วย  

 

1.บทน า 

 การจัดเกบ็ภาษีเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่รัฐใช้หารายได้เพ่ือน ามาบริหารประเทศในทุก ๆ ด้าน 

ภาษีจึงมีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคงและย่ังยืน เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการกระจาย

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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รายได้ ลดความเหล่ือมล ้าของสังคม สร้างความยุติธรรมและสร้างความเข้มแข็งในประเทศน้ันๆ รัฐ

สามารถใช้ภาษีไปพัฒนาทั้งทางด้านความม่ันคง เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศด ารงอยู่

ได้อย่างมีเสถียรภาพ 

 ภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ภาษีการขายเฉพาะ 

(Selective Sale Taxes) เป็นภาษีฐานการบริโภคที่เกบ็จากการซ้ือขายสินค้าและบริการบางชนิดที่ต้องการ

ให้ผู้บริโภครับภาระภาษีเพ่ิมขึ้นกว่าปกติ โดยอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมอย่างใดอย่างหน่ึง  

อัตราภาษีสรรพสามิตจะแตกต่างกันไป แล้วแต่ความเหมาะสมส าหรับสินค้าแต่ละชนิด ภาษีสรรพสามิต

เป็นภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) กล่าวคือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่กฎหมายก าหนดไว้มิใช่เป็นผู้รับภาระภาษี 

(Tax Burden) โดยตรงแต่ภาระภาษีได้ถูกผลักไปยังผู้บริโภค 

 ภาษีเคร่ืองดื่มจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีเคร่ืองดื่ม พ.ศ.2495 ต่อมาในวันที่  10 

กันยายน พ.ศ.2527 ได้ประกาศพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ให้ยกเลิก

พระราชบัญญัติภาษีเคร่ืองดื่ ม และส าหรับปัจจุบันให้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต พ.ศ.2527 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2534 แทน 

 เคร่ืองดื่ม หมายถึง สิ่งซ่ึงปกติใช้เป็นเคร่ืองดื่มโดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะ

มีกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์หรือไม่กต็าม อนับรรจุในภาชนะและบรรจุไว้ แต่ไม่รวมถึง 

 1. น า้หรือน า้แร่ตามธรรมชาติ 

 2. น า้กล่ันหรือน า้กรองส าหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง 

 3. เคร่ืองด่ืมซ่ึงผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพ่ือขากปลีกเองโดยเฉพาะอันมิได้มีกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์

อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเคร่ืองเคมี 

 4. น า้นมจืด น า้นมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งน้ี ตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยอาหาร 

 5. เคร่ืองด่ืมตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 

2.หลกัความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 

 2.1 หลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็นธรรม (Equality) 

 พลเมืองของทุก ๆ รัฐควรจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

ตามสดัส่วนความสามารถของแต่ละคน กล่าวคือ ตามสดัส่วนของรายได้ที่แต่ละคนได้รับประโยชน์ ภายใต้

ความคุ้มครองจากรัฐ ความเป็นธรรมจะอิงอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล การจัดเกบ็ภาษีจะเกิดความเป็น

ธรรมเม่ือคนที่มีฐานะต่างกันเสียภาษีต่างกัน เรียกว่าความเป็นธรรมในแนวต้ัง (Vertical Equity) คนที่มี

ฐานะเทา่กนัเสยีภาษีเทา่กันเรียกว่า ความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity)  

 การเกบ็ภาษีตามหลักความเป็นธรรมที่พิจารณาจากความสามารถน้ัน ไม่ควรพิจารณาแต่

เฉพาะความสามารถในการหารายได้เพียงอย่างเดียว ควรจะพิจารณาถึงทรัพย์สินหรือเงินทุนด้วย เพราะ

คนบางคนแม้จะมีความสามารถในการหารายได้น้อย แต่มีทรัพย์สินและเงินทุนจ านวนมาก กรณีเช่นน้ีถือ
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ว่าบุคคลน้ันมีความสามารถในการเสียภาษีได้มากด้วย นอกจากน้ีนักวิชาการบางท่านยังมีความเหน็อีกว่า 

ความสามารถอาจวัดได้จากการใช้จ่ายอีกทางหน่ึง หมายความว่า ผู้ที่มีเงินส าหรับใช้จ่ายมากกค็วรเป็นผู้มี

ความสามารถในการเสยีภาษีได้มากด้วย 

 2.2 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี (Efficiency in Tax Administration and 

Compliance) 

 ระบบภาษีอากรที่ดีควรเป็นระบบที่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็น้อยที่สุด ค่าใช้จ่ายในการ

จัดเกบ็ของรัฐบาลจะออกมาในรูปของเงินเดือน ค่าจ้างผู้จัดเกบ็ ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษี ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าจ้างทนายความปิดบัญชีเพ่ือช่วยค านวณ กรอกแบบแสดง

รายการภาษี และช าระภาษีให้ ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ภาษีนับเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพราะการ

จัดเกบ็ภาษีเป็นเพียงการโอนทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสู่ภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษี

ของผู้จัดเกบ็ภาษี มีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลที่เกิดข้ึนจากการจัดเกบ็ภาษี การจัดเกบ็ภาษีอากรโดย

มีประสทิธภิาพข้ึนอยู่กบัปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

 1. กฎหมายภาษีอากรที่จะให้เกบ็ได้เตม็เมด็เตม็หน่วยอย่างน้อยจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ก ากวม 

การก าหนดตัวผู้เสียภาษีและฐานภาษีจะต้องชัดเจนเพ่ือกันมิให้มีข้อพิพาทเกิดขึ้ น วิธีช าระภาษีอากรไม่

ควรให้ยุ่งยาก และไม่ให้ผู้เสยีภาษีอากรต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเสยีภาษีอากรโดยไม่จ าเป็น 

 2. บรรยากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรหรืออีกนัยหน่ึงบรรยากาศ

ปราศจากความย่ัวยวนให้หลีกเล่ียงภาษีอากรซ่ึงเป็นเร่ืองนอกเหนือตัวบทกฎหมาย 

 3. ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเกบ็ภาษีอากรเกิดข้ึนได้ด้วยการจัดรูปองค์การและวิธีการ

ท างานที่ดีเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานของรัฐบาลอื่น ๆ รัฐบาลควรจะก าหนดขนาดองค์การและค่าใช้จ่ายให้

เหมาะสม 

 

3.กฎหมายทีใ่ชใ้นการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตในสินคา้ประเภทเครือ่งดืม่ทีจ่ดัเก็บในไทย

และกฎหมายต่างประเทศ 

 3.1 การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตประเภทเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย จัดเกบ็ตาม พระราชบัญญัติ

พิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ตอนที่2 โดยจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากน า้แร่เทยีม น า้โซดา และ

น า้อัดลมที่ไม่เติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกล่ินรส น า้แร่และน า้อัดลม ที่เติมน า้ตาล

หรือสารที่ท  าให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกล่ินรสและเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึง น ้า

ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน า้พืชผักที่ไม่หมัก และไม่เติมสุราไม่ว่าจะเติมน า้ตาล หรือสารท าให้หวาน

อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

 สินค้าเคร่ืองดื่มน้ันได้มีประกาศให้ยกเว้นภาษีส าหรับน ้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน ้า

พืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน า้ตาลหรือสารให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็าม ทั้งน้ี ต้องมี

ส่วนผสมตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนด และต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อน การ

ยกเว้นภาษีในกรณีจะมีสาระส าคัญ 2 ประการ คือ น า้ผลไม้และน า้พืชผักน้ันจะต้องมีส่วนผสมตามที่อธิบดี
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ก าหนด และจะต้องได้รับอนุมัติจากอธบิดีด้วยจึงจะได้รับยกเว้นภาษี ซ่ึงชาจัดอยู่ในล าดับที่ 54. ตามบัญชี

อตัราส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่ได้รับการยกเว้นการเสยีภาษีสรรพสามิต 

 3.2 การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในสนิค้าประเภทเคร่ืองด่ืมในต่างประเทศ 

 (1) ประเทศเมก็ซิโก 

 อัตราผู้ป่วยโรคอ้วนชาวเมก็ซิกันปัจจุบันสูงกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา และเมก็ซิโกเป็น

ประเทศที่มีผู้ด่ืมน า้อดัลมมากที่สดุในโลก โดยชาวเมก็ซิกนัด่ืมน า้อัดลมขนาด 0.24 ลิตร เฉล่ียคนละ 707 

ขวดต่อปี  

 ประธานาธิบดี เอน็ริเก้ เปนญา เนียโต แห่งเม็กซิโก มีแนวความคิดที่จะปฏิรูปโครงสร้าง            

ต่างๆ ของประเทศ เช่น การศึกษา กิจการน า้มัน การคมนาคม ฯลฯ ตลอดจนโครงสร้างภาษี ซ่ึงในส่วน

ของการปฏรูิปโครงสร้างภาษีน้ีมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคธุรกิจและการลงทุน โดยร่างกฎหมายปฏรูิป

โครงสร้างภาษีได้ผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรสเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ

ได้ โดยจัดเกบ็ภาษี 1 เปโซ  ต่อลิตร ส าหรับเคร่ืองด่ืมที่น ้าตาลผสม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเข้มข้น ผล 

น า้เช่ือม หัวเช้ือ หรือสารสกัด ยกเว้น ผลิตภัณฑน์ม และโยเกร์ิตชนิดดื่ม 

 (2) เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 สหพันธ์อาหารและเคร่ืองดื่มแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมากล่าวว่าอาหารที่มีน ้าตาลเป็น

ส่วนประกอบน้ันเป็นผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าส่งเสริมสุขภาพดี จะต้องมีมาตรการจากรัฐในการสร้าง

ภาวะการบริโภคที่สมดุล (Balance Diet) การบริโภคน า้ตาลที่เพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ 

ในหมู่ประชากร เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคฟันผุ เป็นต้น 

 เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านกฎหมายในการเกบ็

ภาษีเคร่ืองด่ืมที่ใส่สารให้ความหวาน หรือ Soda Tax โดยชนะการโหวตด้วยมติร้อยละ 75 เม่ือวันที่ 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เหตุผลการประกาศใช้

กฎหมายเพ่ือควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานเน่ืองจาก เผชิญกับวิกฤติสาธารณสุข

คร้ังส าคัญ อตัราของผู้ป่วยเบาหวาน โรคอ้วน และโรคฟันผุมีจ านวนเพ่ิมสงูขึ้นเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว 

ไม่มีคนกลุ่มใดที่หลีกหนีโรคระบาดเหล่าน้ีได้ และกลุ่มเดก็ ๆ กเ็ช่นเดียวกับชุมชนของคนที่มีรายได้น้อย 

และชุมชนของคนผิวสี เคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาล เช่น เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม เคร่ืองด่ืมชูก าลัง ชา

ที่มีน า้ตาลเป็นส่วนผสม และเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงเลก็น้อย หรือไม่มีคุณค่าทาง

โภชนาการเลย แต่กลับมีปริมาณน า้ตาลอยู่เป็นจ านวนมาก ต้ังแต่ปี ค.ศ.1989 ถึง ปี ค.ศ.2008 เดก็ที่

บริโภคเคร่ืองด่ืมที่ผสมน ้าตาลเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 79 เป็น ร้อยละ 91 และพลังงานทั้งหมดที่ได้จาก

เคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ในเดก็อายุ 6-11 ปี ระดับการบริโภคส่งผลกระทบรุนแรงต่อ

สขุภาพชุมชน โดยเทศบาลเมืองได้เรียกเกบ็ภาษี 1 เหรียญ (0.01 ดอลลาร์) ต่อของเหลว 1 ออนซ์ 
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4.วิเคราะหก์ารยกเวน้การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตในสินคา้เครือ่งดืม่ประเภทชา 

 4.1 วิเคราะห์ผลกระทบในอัตราภาษีและข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจาก

เคร่ืองด่ืมประเภทชาต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี 

 เน่ืองจากเคร่ืองดื่มประเภทชา ได้รับการยกเว้นไม่ถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ซ่ึงชาจัดอยู่ใน

ล าดับที่ 54. ตามบัญชีอัตราส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่ได้รับการยกเว้นการ

เสียภาษีสรรพสามิต แต่เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่วางขายในท้องตลาดส่วนมากมีส่วนผสมของสาร

ให้ความหวานในปริมาณที่มาก ใกล้เคียงกับเคร่ืองด่ืมประเภทน า้อัดลมที่เติมสารให้ความเช่นกันแต่ถูก

จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีจะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือคนที่มีฐานะต่างกันเสียภาษี

ต่างกัน เรียกว่าความเป็นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) ดังน้ัน เมื่อเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่มมี

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเช่นเดียวกับเคร่ืองดื่มน ้าอัดลม แต่มีรายได้น้อยกว่าเคร่ืองดื่มประเภท

น า้อัดลม คือจ าหน่ายได้ในปริมาณน้อยกว่า เมื่อพิจารณาตามหลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง เคร่ืองดื่ม

ประเภทชาเขียวพร้อมดื่มกต้็องเสียภาษีสรรพสามิตต่างกับเคร่ืองดื่มประเภทน ้าอัดลม คือ น้อยกว่า

เคร่ืองดื่มประเภทน า้อัดลม และตามหลักความเป็นธรรมแนวนอน (Horizontal Equity) กล่าวคือ คนที่มี

ฐานะเท่ากันเสียภาษีเท่ากัน ตามหลักการน้ีผู้ประกอบการจ าหน่ายชาเขียวพร้อมด่ืม แต่ละย่ีห้อกต้็องเสีย

ภาษีเท่ากันในอัตราเดียวกัน ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดไว้แล้ว แต่เน่ืองจากมีการประกาศยกเว้นไม่ต้องถูก

จัดเกบ็ภาษี ดังน้ันข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากเคร่ืองด่ืมประเภทผลไม้และน า้พืชผัก ท าให้

รัฐไม่สามารถจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่มที่เติมสารให้ความหวาน ขัดต่อหลัก

ความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี ทั้งหลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง และหลักความเป็นธรรมในแนวนอน 

ท าให้เกดิความเหล่ือมล า้ในการจัดเกบ็ภาษี และการประกอบธุรกิจ ท าให้รัฐไม่ได้รับรายได้จากการจัดเกบ็

ภาษีได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย 

 ตามหลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดีของ อดัม สมิธ ได้ให้หลักไว้ว่า พลเมืองของทุกๆ รัฐควรจ่ายเงิน

เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปตามสัดส่วนความสามารถของแต่ละคน 

ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมด่ืมกเ็ป็นผู้ที่มีรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า โดย

บริษัท โออชิิ เทรดดิ้ ง จ ากดั (ในเครือบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) มีรายได้ใน พ.ศ.2555 จ านวน 

6,353,000,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือก าไรสุทธิจ านวน 537,000,000 บาท ส่วนบริษัท อิชิ

ตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีรายได้ในปีพ.ศ.2555 จ านวน 4,482,000,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว

เหลือเป็นก าไรสุทธิจ านวน 873,300,000 บาท และยังมีผู้ประกอบการชาเขียวพร้อมดื่มรายอื่นๆ ซ่ึง

ได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นดังกล่าว ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการเหล่าน้ีเป็นผู้มีความสามารถในการ

ช าระภาษีกค็วรถูกจัดเกบ็ภาษีเพ่ือน าเงินมาพัฒนาประเทศ 

 ในกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายให้ผู้ประกอบการชาเขียวพร้อมด่ืมที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

การจัดเกบ็ภาษีต้องมีความแน่นอนชัดเจน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.03ได้ก าหนดอัตราการเสียภาษีไว้อย่างชัดเจน หากมีการประกาศยกเลิกกฎหมาย
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ในเร่ืองข้อยกเว้นในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน ้าผลไม้และน ้าพืชผัก ก็สามารถจัดเก็บภาษีตาม

พระราชบัญญัติพิกดัอตัราภาษีสรรพสามติได้ทนัที 

 4.2 วิเคราะห์อตัราภาษีและการยกเว้นภาษีสรรพสามิตจากเคร่ืองดื่มประเภทชา ต่อหลักความ

มีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี 

 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีจะต้องมีการจัดเกบ็ภาษีที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

กล่าวคือรัฐต้องได้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดเกบ็ภาษี เพ่ือน ารายได้ที่เกิดจากการจัดเกบ็ภาษีไปบริหาร

ประเทศ การก าหนดฐานภาษีจะต้องชัดเจน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าเคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้

ความหวานในปริมาณมาก ไม่ได้มีคุณประโยชน์ในทางตรงกันข้ามกับก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายพอๆ กับ

เคร่ืองด่ืมประเภทน า้อดัลม เป็นต้นเหตุก่อให้เกดิโรคต่างๆ แก่ผู้บริโภค ดังน้ันเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อม

ด่ืมที่เติมสารให้ความหวานควรถูกเกบ็ภาษีสรรพสามิต ซ่ึงวิธีช าระภาษีอากรผู้วิจัยเห็นควรให้จัดเกบ็

อย่างเช่นการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากเคร่ืองด่ืมประเภทน า้อดัลม คือ  

 (1) การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตตามราคาซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดไว้ในอัตราร้อยละ 20 ของ

มูลค่าของสนิค้า โดยวิธน้ีีอาจมีข้อยุ่งยาก แต่สามารถป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษีได้ หรือ 

 (2) การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตตามสภาพ คือ จัดเกบ็ตามสภาพความเป็นอยู่หรือลักษณะ

รูปร่างของสินค้าที่ ถูกจัดเก็บภาษี โดยก าหนดอัตราภาษี (บาท) ซ่ึงตามกฎหมายก าหนดไว้ที่ 440 

ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อ 0.37 บาท ส่วนที่เกิน 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้นับเป็น 440 ลูกบาศก์

เซนติเมตร การเสยีภาษีวิธน้ีีเสียภาษีโดยใช้ แสตมป์ สิ่งผนึก ภาชนะจดทะเบียน โดยเคร่ืองดื่มประเภทชา

เขียว สามารถใช้วิธีเหล่าน้ีเสียภาษีได้ เป็นการสะดวกทั้งผู้จัดเกบ็และผู้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่

จัดเกบ็ภาษีสามารถควบคุมปริมาณสนิค้าได้ และค านวณภาษีตามจ านวนสนิค้าที่จ าหน่ายได้ 

 และเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมาย การที่จะจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตจากเคร่ืองด่ืมประเภทชา ผู้วิจัยเหน็ควรให้ยกเลิกข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ตาม

ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเคร่ืองดื่มน า้ผลไม้และพืชผักจ านวน 

109 ชนิดทั้งหมด เพ่ือไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในทางการค้า อีกทั้งยังสร้างความเป็นธรรมใน

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแก่สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมที่ เ ติมสารให้ความหวานทุกชนิด ท าให้

ผู้ประกอบการเตม็ใจในการเสียภาษีเน่ืองจากสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานถูกจัดเกบ็

ภาษีสรรพสามิตทั้งหมด 

 การที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวาน ได้รับ

การยกเว้นการจัดเกบ็ภาษี โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายใส่ส่วนผสมเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกจัดเกบ็ภาษี 

โดยอ้างว่าเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกชา บุคลากรในการผลิต แต่ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์ชาพร้อม

ดื่ม บางชนิดมีการเติมสารให้ความหวานในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ถูกปากผู้บริโภค เพ่ือการตัดสินใจในการ

เลือกซ้ือสินค้าน้ันๆ โดยไม่ค านึงถึงสุขภาพผู้บริโภค และในชามีสารคาเฟอีนอยู่ในตัวหากพิจารณา

คาเฟอีนที่มีอยู่ใน 1 ภาชนะบรรจุ มีปริมาณคาเฟอีนค่อนข้างมาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์บางชนิดและบางย่ีห้อ 

ยังไม่มีการแสดงฉลากทางโภชนาการ อีกทั้งกฎหมายมิได้ก าหนดให้มีค าเตือนในฉลาก ซ่ึงผู้บริโภคจะไม่
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ทราบว่าใน 1 วัน ควรบริโภคได้ปริมาณเทา่ไหร่ จึงจะเหมาะสมกับสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน ซ่ึง

ไม่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการบริโภคสนิค้านั้น ๆ 

 4.3 วิเคราะห์และเปรียบเทียบอัตราและข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตประเภท

เคร่ืองด่ืมในประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

     4.3.1 ประเทศเมก็ซิโก 

     ให้เหตุผลในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตประเภทเคร่ืองดื่ม เน่ืองจากประเทศเมก็ซิโกมี

อัตราผู้ป่วยโรคอ้วนสูง และเป็นประเทศที่มีผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมน า้อัดลมมากที่สุดในโลก โดยอัตราภาษี

สรรพสามิตที่ถูกจัดเกบ็ จัดเกบ็อยู่ที่ 1 เปโซ (1.94 บาท) ต่อ 1 ลิตร โดยจัดเกบ็ในเคร่ืองด่ืมที่น า้ตาล

ผสม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเข้มข้น ผล น า้เช่ือม หัวเช้ือ หรือสารสกัด ยกเว้น ผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ต

ชนิดดื่ม เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเกบ็ภาษีในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าประเทศเม็กซิโกจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตในเคร่ืองด่ืมโดยมุ่งเน้นไปที่เคร่ืองด่ืมที่มีน ้าตาลผสมเป็นหลัก จัดเกบ็ภาษีในเคร่ืองด่ืมทุก

ประเภทที่มีน า้ตาลผสม โดยยกเว้นผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตชนิดด่ืม แต่ในส่วนของประเทศไทยจัดเกบ็

ภาษีสรรพสามิตเคร่ืองดื่มในสินค้าประเภทน า้แร่เทยีม น า้โซดา และน า้อัดลมที่ไม่เติมน า้ตาลหรือสารให้

ความหวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกล่ินรส หรือที่ปรุงกล่ินรสและเคร่ืองด่ืมอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ในส่วน

เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน ้าพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุราไม่ว่าจะเติม

น า้ตาลหรือสารให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็าม ได้รับการยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีโดยไม่ระบุว่าเคร่ืองดื่ม

ชนิดน้ัน ๆ จะเติมน า้ตาลหรือสารให้ความหวานในปริมาณเท่าใด ประเทศเมก็ซิโกใช้มาตรการทางภาษี

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาล เพ่ือลดปริมาณผู้ป่วยโรคอ้วน และยังส่งผลให้รัฐ

ได้รายได้จากการจัดเกบ็ภาษี ซ่ึงรายได้ส่วนหน่ึงจากการจัดเกบ็ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการป้องกันและ

รณรงค์การบริโภคเคร่ืองด่ืมที่มีรสหวานที่ป้องกันสุขภาพของประชากรในประเทศเมก็ซิโก ซ่ึงในประเทศ

ไทยยังไม่ได้ค านึงถึงเร่ืองสขุภาพของผู้บริโภคมากเทา่ที่ควร โดยเคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาลเป็นจ านวนมากถูก

วางขายในร้านสะดวกซ้ือ ง่ายต่อการซ้ือไปบริโภคไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเดก็ ท าให้เกิดการบริโภคน า้ตาล

มากเกนิความจ าเป็นของร่างกายต่อวัน อีกทั้งเคร่ืองดื่มบางประเภทได้รับผลประโยชน์ทางกฎหมาย ได้รับ

การยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีท าให้รัฐขาดรายได้ 

 4.3.2 เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 จุดประสงค์ในการออกกฎหมาย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านโรคภัยไข้เจ็บที่

สัมพันธ์กับการบริโภคเคร่ืองดื่มผสมน ้าตาล โดยใช้มาตรการทางภาษีมาจ ากัดการบริโภค ในการจัด

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาลและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตเคร่ืองด่ืมประเภทน้ี เช่น โซดา เคร่ืองด่ืมชูก าลัง 

และชาที่มีรสหวาน น ้าเช่ือมส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืมที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้แก่ สูตรนมผงส าหรับทารก 

ผลิตภัณฑ์นม และน า้ผักผลไม้จากธรรมชาติ และผู้ประกอบการขนาดเลก็ส าหรับผู้ค้าปลีก อัตราในการ

จัดเกบ็ภาษีอยู่ที่ 0.01 ดอลลาร์ ต่อของเหลว 1 ออนซ์  

 ในประเทศไทยการจัดเกบ็ภาษีในเคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานถูกจัดเกบ็เฉพาะเคร่ืองดื่ม

ที่เป็นเกลือแร่และน า้อัดลมที่เติมสารให้ความหวาน ส่วนเคร่ืองด่ืมที่เป็นน า้ผลไม้และน า้พืชผักได้รับการ

246



ยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตโดยไม่ได้ระบุส่วนผสมในเคร่ืองดื่มว่าจะมีน า้ตาลเป็นส่วนผสมอยู่

จ านวนเทา่ไร เพียงแต่มีส่วนผสมของน า้พืชผักตามประกาศของอธบิดีกรมสรรพสามิตตามบัญชีส่วนผสมที่

ได้รับการยกเว้นภาษี 

 ประเทศไทยกฎหมายถูกตราโดยพระราชบัญญัติ  ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงเป็นกฎหมาย

แม่บท และประกาศ กฎกระทรวงการคลัง ประกาศ ค าสั่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดับ

รองให้อ านาจผู้บริหารในการออกประกาศ กฎ หรือค าสั่ง โดยมีหน่วยงานของกรมสรรพสามิตเป็นผู้ศึกษา

ข้อมูลเพ่ือน ามาเสนอต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตในการประกาศใช้กฎหมาย การให้อ านาจปรับแก้กฎหมาย

ล าดับรองอาจมีข้อดีในความคล่องตัวในการประกาศใช้กฎหมาย แต่กม็ีข้อเสียโดยกฎหมายขาดการ

ตรวจสอบอย่างละเอียด การออกฎหมายของประเทศไทยควรให้มีคณะผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับโภชนาการ 

ทางด้านกฎหมาย ทางด้านสาธารณสุข มาเป็นคณะกรรมการในการท างานเพ่ือศึกษาผลดีผลเสียในการ

ออกกฎหมาย โดยอาจเกบ็ข้อมูลโดยผ่านเวทเีสวนาทางวิชาการ หรือรับฟังความคิดเหน็จากชุมชนต่างๆ 

โดยตรง เพ่ือน าข้อมูลมาวิจัย อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ทางโภชนาการ และเป็นการรณรงค์การบริโภค

เคร่ืองด่ืมที่ในสารให้ความหวานให้เหมาะสมกบัความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน เน่ืองจากปัญหาโรค

อ้วนไม่ใช่เร่ืองที่ไกลตัวอกีต่อไป ประเทศไทยไม่ควรรอให้เกิดวิกฤตปัญหาโรคอ้วนดังเช่นประเทศเมก็ซิโก

และประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

5.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 5.1 บทสรุป 

 เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่วางขายในท้องตลาดมีจ านวนมากหลากหลายรสชาติ แต่

เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสารให้ความหวานในปริมาณที่มาก ใกล้เคียงกับ

เคร่ืองด่ืมประเภทน า้อัดลม ที่ถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต เพ่ือให้รสชาติถูกปากผู้บริโภค มีการแจกของ

รางวัลจ านวนมากและมีมูลค่าสูง ไม่ค านึงว่าหากผู้ซ้ือสินค้าบริโภคสินค้าในปริมาณที่มากจะก่อให้เกิด

ผลเสียต่อสุขภาพ อาศัยข้อยกเว้นทางกฎหมายเพ่ือผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ซ่ึงขัดกับ

หลักการออกกฎหมาย 

 ข้อยกเว้นตามประกาศอธบิดีกรมสรรพสามิตได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว้นภาษี

เคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้และน า้พืชผักท าให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการที่

ได้รับประโยชน์จากกฎหมายสามารถท าบรรจุภัณฑ์โดยไม่ต้องค านึงถึงหน่วยภาษีที่ ต้องช าระภาษี

สรรพสามิต และไม่ต้องค านึงถึงราคาว่าหากจ าหน่ายในราคาสูงต้องเสียภาษีสรรพสามิตในจ านวนที่สูงข้ึน

ตามราคาของสินค้า ท าให้สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นลงได้ง่าย เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ

เคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานชนิดอื่นที่ถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 

 เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานเม่ือส่งผลเสียให้แก่ผู้บริโภคมากกว่า

ผลดี จึงควรต้องเกบ็ภาษีสรรพสามิต และการจัดเกบ็ภาษีจากเคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่จะให้เกิด

ความมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเห็นควรใช้วิธีการจัดเกบ็ภาษีจากเคร่ืองดื่มน ้าอัดลมมาเป็นแนวทางในการ
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จัดเกบ็ภาษีจากเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่ม เช่น การใช้แสตมป์สรรพสามิต การใช้เคร่ืองหมายแสดง

การเสียภาษีจดทะเบียน จุกจีบ ฝากเกลียว ปิดบนภาชนะบรรจุสินค้าเพ่ือแสดงว่าสินค้าได้เสียภาษี

สรรพสามิตแล้ว ใช้ระบบบัญชีควบคุมการผลิตและจ าหน่าย เมื่อเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่มที่เติมสาร

ให้ความหวานไม่มีความจ าเป็นที่ต่อการบริโภครัฐกค็วรจะได้เกบ็ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าดังกล่าว และ

เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเสียภาษีเม่ือถือว่าเคร่ืองด่ืมชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานเป็น

สินค้าที่ไม่จ าเป็นแก่การบริโภค เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม้และน ้าพืชผักชนิดอื่นที่เติมสารให้ความหวานกค็วร

จะต้องถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกัน เพ่ือไม่ ให้เป็นการยุ่งยากในการจัดเก็บภาษี และ

ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายน า้ผลไม้และน า้พืชผักทุกชนิดที่เติมสารให้ความหวานกต้็องเสียภาษีสรรพสามิต

ให้แก่รัฐ ไม่ต้องมีผู้ใดได้รับการยกเว้นการเสยีภาษีสรรพสามิต เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการจัดเกบ็

ภาษี และป้องกนัมิให้เกดิการได้เปรียบเสยีเปรียบในทางการค้า 

 5.2 ข้อเสนอแนะ 

 เคร่ืองด่ืมชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานมีวางจ าหน่ายหลากหลายย่ีห้อและหลากหลาย

รสชาติ และยังมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน การแข่งขันทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการชา

พร้อมดื่มที่เติมสารให้ความหวาน มีการแข่งขันกันสูง มีการแจกของรางวัลจ านวนมากและมีมูลค่าสูง ท า

ให้มีการบริโภคชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานในปริมาณที่มาก ชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวาน

จึงไม่ได้เป็นการส่งเสริมสขุภาพของประชาชน ในทางตรงกนัข้ามกลับไปสิ่งที่ท  าให้สุขภาพของประชาชนแย่

ลง เมื่อประชาชนในประเทศมีสขุภาพแย่ลงท าให้กระทบถึงความมั่นคง เศรษฐกจิ รวมถึงในด้านต่าง ๆ  

 (1) ฉะน้ัน ผู้ประกอบการชาพร้อมด่ืมที่ เติมสารให้ความหวานจึงต้องถูกจัดเก็บภาษี

สรรพสามิต เพ่ือจ ากดัการบริโภค เพราะการบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวาน

ไม่ได้มีความจ าเป็นต่อการบริโภค เข้าข่ายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ต้องจัดเก็บภาษี

สรรพสามิต การจัดเก็บที่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและหลักความมี

ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ควรให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิตโดยอธิบดีกรมสรรพสามิตได้

ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

หรือผู้น าเข้ามีสทิธไิด้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ในพิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 02.03 ทั้งหมดเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเสียภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ

เคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานทุกประเภท 

 (2) เหน็ควรให้มีคณะผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับโภชนาการ ทางด้านกฎหมาย ทางด้านสาธารณสุข 

มาเป็นคณะกรรมการในการท างานเพ่ือศึกษาผลดีผลเสียในการออกกฎหมาย โดยอาจเกบ็ข้อมูลโดยผ่าน

เวทีเสวนาทางวิชาการ หรือรับฟังความคิดเหน็จากชุมชนต่างๆ โดยตรง เพ่ือน าข้อมูลมาวิจัย อีกทั้งเป็น

การให้ความรู้ทางโภชนาการ และเป็นการรณรงค์การบริโภคเคร่ืองด่ืมที่ในสารให้ความหวานให้เหมาะสม

กบัความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน เน่ืองจากปัญหาโรคอ้วนไม่ใช่เร่ืองที่ไกลตัวอกีต่อไป ประเทศไทย

ไม่ควรรอให้เกดิวิกฤตปัญหาโรคอ้วนดังเช่นประเทศเมก็ซิโกและประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 (3) อัตราภาษีที่จัดเกบ็ เหน็ควรใช้อัตราภาษีเดิมดังที่มีอยู่ในในพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ประเภทที่ 02.03 คือ บรรจุในภาชนะหรือเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม ค านวณตาม

มูลค่าร้อยละ 20 ตามปริมาณ ภาชนะบรรจุ 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้นับเป็น 1 หน่วย คิดภาษีหน่วย

ละ 0.37 บาท ส่วนที่เกิน 440 ลูกบาศก์เซนติเมตรให้นับเป็น 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร หากจัดเกบ็มาก

เกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนในการบริโภคสินค้า ซ่ึงภาษีสรรพสามิตเป็นภาษี

ทางอ้อมซ่ึงผู้ประกอบการสามารถผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภคได้ ถ้าระบบภาษีที่ดีจะต้องไม่มีความ

ล าเอียงในทางเศรษฐกิจ ไม่ไปแทรกแซงการท างานของกลไกตลาด ภาษีที่ดีจะต้องมุ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อ

รัฐ และปล่อยให้การตัดสินใจในทางธุรกิจของภาคเอกชนน้ันเป็นไปตามกลไกของตลาด ซ่ึงถ้าหากมีการ

ยกเลิกข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในเคร่ืองด่ืมที่ผลิตจากน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่เติมสารให้

ความหวาน การจัดเกบ็ภาษีจากสนิค้าดังกล่าวคิดจากอัตราการจัดเกบ็ภาษีเคร่ืองดื่มทั่วไปค านวณกับยอด

การจ าหน่ายเคร่ืองดื่มประเภทดังกล่าวต่อปี คาดว่ารัฐจะได้รับรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามติจาก

เคร่ืองด่ืมดังกล่าวประมาณ 10,000,000,000 บาท ต่อปี 
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